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 1. Eenvoudige geluidsleer

Geluid ontstaat door trillingen.
Een voorwerp dat tot trilling wordt gebracht, brengt deze trilling via de lucht over naar 
bijv. ons oor. Het trommelvlies in ons oor gaat trillen en zet de trilling om in geluid.
Zijn de trillingen  regelmatig, dan horen we een toon (bijvoorbeeld van een gitaar) en 
kunnen we deze nazingen. Zijn de trillingen onregelmatig, dan horen we geruis, 
bijvoorbeeld van een bekkenslag. Dit kunnen we niet nazingen.
De hoogte van de toon wordt bepaald door het aantal trillingen per seconde. Hoe 
groter het aantal trillingen per seconde, hoe hoger de toon. Het aantal trillingen per 
seconde wordt aangeduid in Herz (Hz). Een toon van 400 Hz. is dus een toon van 400 
trillingen per seconde. In de muziek maken we gebruik van tonen tussen de 16 en 
5000 Hz. 
Normaal gesproken kunnen we tot zo’n 20.000 trillingen per seconde waarnemen. 
De regelmatige discoganger zal het uiteindelijk met heel wat minder moeten doen. 
Het gebied tussen de 16 en 5000 Hz is onderverdeeld in octaven. Elk octaaf heeft zijn 
eigen naam. Van laag naar hoog zijn dit:

SUBCONTRA, CONTRA, GROOT, klein, ééngestreept (ʹ), tweegestreept (ʹʹ), 
driegestreept (ʹʹʹ), viergestreept (ʹʹʹʹ), met als afsluiting C vijfgestreept (ʹʹʹʹʹ).

Vraag:
Wat is de omvang van jouw eigen instrument?
In welk octaaf zit de laagste toon en in welk octaaf zit de hoogste toon?

I I I I I
 I I I I I I I
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 I I I I I I I
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 I I I

¥subcontra

¥contra

¥groot

¥klein

¥3 gestreept

¥2 gestreept

¥1 gestreept

4 gestreeptg

5 gestreeptgHet klankgebied
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Een toon heeft de volgende eigenschappen:

     1. Hoogte
     2. Sterkte
     3. Duur
     4. Timbre

1. De hoogte van een toon is afhankelijk van het aantal trillingen per seconde. 

                                 

                               lage toon                                   hoge toon
    
Een hoge toon heeft meer trillingen per seconde dan een lage toon.
Niet ieder instrument heeft dezelfde omvang, deze hangt namelijk af van de bouw 
van het instrument.

Bij een blaasinstrument hangt de omvang af van de lengte en dikte van de buis.
Bij een snaarinstrument hangt de omvang af van de lengte, dikte en spanning van de 
snaar.
Bij een slaginstrument hangt de omvang af van de grootte van het instrument.

Als een zelfde soort instrument in verschillende afmetingen wordt gebouwd, ontstaat      
er een hele familie met een zeer grote totale omvang. Er is dan in de regel sprake       
van een sopraan-, alt-, tenor- en basinstrument.

2. De sterkte van een toon is afhankelijk van de wijdte van de trillingen.

 

                            zachte toon                                      sterke toon
    

3. De duur van de toon is afhankelijk van de duur van de trillingen.

                    korte toon                                           lange toon

4. Onder het timbre verstaan we de klankkleur van het instrument.

    Het timbre wordt bepaald door: 
    a. de vorm van het instrument.
    b. het materiaal waarvan het gemaakt is.
    c. Het aantal boventonen.
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Wat zijn boventonen?

Als er een toon klinkt, klinken er altijd andere tonen mee. Weliswaar zijn die tonen niet 
afzonderlijk te horen, maar zij hebben een grote invloed op de klankkleur van de toon. 
Deze meeklinkende tonen noemen we boventonen. De mate en de wijze waarop 
boventonen zijn vertegenwoordigd in de klank bepaald de klankkleur of het timbre

Hier volgt een voorbeeld van een grondtoon ( C groot octaaf) met 15 boventonen. 
De eerste vijf zijn de belangrijkste.

                  1    2    3       4       5      6      7       8      9     10     11      12     13     14     15

Ieder instrument heeft zijn eigen aantal boventonen in verschillende verhouding. 
Daardoor kunnen we, ook als verschillende instrumenten een zelfde toon spelen, de 
afzonderlijke instrumenten herkennen.

                                      a = 440 tot 442 trillingen per seconde.
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2. Toonladders

Bij het A- en B-examen heb je de majeur en verschillende mineur toonladders al 
geleerd.
Hier volgen er nog een paar.

1. De chromatische toonladder

Deze toonladder bestaat uitsluitend uit halve toonafstanden. 
Bij de stijgende toonladder gebruik je de verhogingen of het herstellingsteken. Bij de 
dalende toonladder gebruik je de verlagingen of het herstellingsteken. Hier volgen 
een paar voorbeelden.

Wanneer we een chromatische toonladder willen opschrijven die, gedacht is vanuit 
een toonladder met voortekens aan de sleutel, dan moet je er aan denken dat stij-
gend en dalend de voortekens van de grote terts toonladder gehandhaafd blijven.
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2. De zigeunertoonladder

Een vooral in de muziek uit Zuidoost Europa voorkomende toonladder is de zigeuner-
toonladder. De toonladder is opgebouwd uit een harmonische kleine tertstoonladder 
met een verhoogde vierde toon. Voorbeeld:

De harmonisch kleine tertstoonladder van a is:  a    b    c    d    e    f    gis    a
De zigeunertoonladder van a is dus:                   a    b    c    dis  e    f    gis    a

Hieronder nog een voorbeeld van de zigeunertoonladder in d:

3. De pentatonische toonladder

De pentatonische toonladder is een toonreeks bestaande uit vijf tonen. Vele culturen 
en muziekstromingen gebruiken de pentatoniek, maar vooral Chinese muziek, 
Keltisch-Ierse en Schotse muziek en blues staan er om bekend. Ook klassieke muziek 
kan pentatonisch zijn, of pentatonische elementen bevatten, zoals Morgenstimmung 
van Edvard Grieg. 

Hoewel de pentatonische reeks geen tonaal centrum heeft, kan de reeks wel worden 
afgeleid uit onder meer de mineur- en de majeurtoonladder. Meestal gebruikt men 
de vierde en zevende trap van de majeurtoonladder niet.

Bijvoorbeeld C-majeur: C-D-E-F-G-A-B-C wordt C-D-E-G-A-C
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Een pentatonische mineurtoonladder kan dus worden gevonden door de 
pentatonische majeurtoonladder vanaf de zesde trap (=A) te spelen.

Bijvoorbeeld a-mineur: A-B-C-D-E-F-G-A wordt A-C-D-E-G-A

4. De bluestoonladder

De bluestoonladder wordt veel gebruikt om te improviseren 
in de traditionele blues.
De bluestoonladder is een pentatonische mineur toonladder.

Bijvoorbeeld: C - Es - F - G - Bes - C 

Waar een verminderde kwint aan toegevoegd is.

  C - Es - F - Ges - G - Bes - C
 
Deze ladder wordt gespeeld op de eerste trap van de toonsoort. Door de opbouw van 
deze ladder kom je een drietal tonen tegen die we “blue-notes” noemen: de kleine 
terts, de verminderde kwint en het klein septiem.

Als je nu deze bluestoonladder vergelijkt met het oorspronkelijke septiemakkoord van 
de eerste trap is C (dus: C - E - G - B), zie je meteen waar de “blue-notes” zitten.

                                   

                      

Het mooie van de bluestoonladder is dat je hem bij het improviseren door de hele 
blues heen kunt gebruiken: hij klinkt overal even goed. Maar pas op, dat kan naturlijk 
ook eentonig worden!
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3. Drieklanken (een korte herhaling)

Een drieklank bestaat uit: grondtoon, terts en kwint.

Je kunt ook zeggen dat de drieklank bestaat uit de 1e, 3e en 5e toon van de toonlad-
der. De 1e toon noemen we de grondtoon.

De drieklank van C majeur bestaat dus uit :    C       E           G
                            

Je zou ook kunnen zeggen:  [  gr.terts  ] [   kl.terts  ]

Bij de kleine terts toonladders (mineur) geldt ook dat de kleine drieklank bestaat uit 
de grondtoon, de terts en de kwint. 

De drieklank van c mineur bestaat dus uit :  C           Es         G
     

Je zou ook kunnen zeggen:   [  kl.terts  ]   [  gr.terts  ]

Je leert hier nog twee nieuwe drieklanken:

1. De overmatige drieklank
Als een drieklank is samengesteld uit twee grote tertsen, dan noemen we dit een 
overmatige drieklank.
Je zou ook kunnen zeggen dat deze drieklank bestaat uit een grote terts en een 
overmatige kwint. 

Voorbeeld in C:

                                           c           e         gis

2. De verminderde drieklank
Als een drieklank is samengesteld uit twee kleine tertsen, dan noemen we dit een 
verminderde drieklank.
Je zou ook kunnen zeggen dat deze drieklank bestaat uit een kleine terts en een 
verminderde kwint.

Voorbeeld in c:

                                          c          es        ges

Hier volgt een handig schema om alles te onthouden. We gaan daarbij uit van een 
opbouw in tertsen.

De majeur drieklank  groot  -  klein
De mineur drieklank  klein  -  groot
De overmatige drieklank  groot  -  groot
De verminderde drieklank  klein  -  klein 
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Drieklanken kun je op meerdere manieren spelen: als akkoord (je hoort alle tonen 
tegelijk) of gebroken.
Hieronder een voorbeeld van een langgebroken drieklank in g mineur:

 

Hieronder een voorbeeld van een kortgebroken drieklank in C majeur:

4. vierklanken

Een kortgebroken drieklank bestaat uit de grondtoon, de terts, de kwint en de sep-
tiem
Je kunt ook zeggen dat de drieklank bestaat uit de 1e, 3e, 5e en 7e  toon van de 
toonladder. 
Een ander woord voor vierklank is septiemakkoord.
We bespreken hier twee soorten septiemakkoortden:

1. het dominant septiemakkoord

Het bestaat uit een majeur drieklank plus een kleine septiem. Bijv. C-E-G-Bes 
Deze 4-klank komt voor op de 5e trap in majeur en (harmonisch/melodisch) mineur. 

2. het verminderd septiemakkoord

Deze 4-klank bestaat uit een opeenstapeling van kleine tertsen. We vinden dit ak-
koord op de 7e trap van de harmonische kleine-tertstoonladder.

Voorbeeld in a-harmonisch mineur:
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5. Maatsoorten

Bij het A-examen heb je al iets geleerd over de maatsoorten. Hier volgt nog een klei-
ne herhaling met wat toevoegingen.

Er zijn 2 groepen maatsoorten:

   1. Enkelvoudige maatsoorten
   2. Samengestelde maatsoorten

Beide maatsoorten kunnen tweedelig of driedelig zijn.

1. Enkelvoudige maatsoorten zijn maatsoorten waarvan het bovenste getal een  
    2  of een 3  is.

Bijvoorbeeld een      of een    maat. 
                           

       

Wanneer het bovenste getal een 2 is zijn ze tweedelig.     Bijvoorbeeld: 

Wanneer het bovenste getal een 3 is zijn ze driedelig.      Bijvoorbeeld:  
                 

2a. Samengestelde maatsoorten (regelmatig)

Wanneer er meer dan drie tellen in de maat voorkomen spreken we van een samen-
gestelde maatsoort. Samengesteld regelmatige maatsoorten bestaan uit meerdere 
dezelfde enkelvoudige maat-soorten bij elkaar. 
Omdat er meer dan drie tellen zijn komen er meer maataccenten. Niet alle accenten 
zijn even belangrijk. De zwaardere accenten noemen we hoofdaccenten (>), de lich-
tere accenten noemen we bij- of nevenaccenten (-). 
De samengestelde maatsoorten zijn eveneens onder te verdelen in:
 tweedelige maatsoorten (binair; hebben twee groepen als hoofdverdeling)
 driedelige maatsoorten  (ternair; hebben drie groepen als hoofdverdeling)
 
Een samengestelde tweedelige maatsoort heeft één hoofdaccent en één (of meer-
dere) nevenaccenten. 

Bijvoorbeeld :      of      of 

   
  

 

 

2 2 2
2 4 8

3 3 3
2 4 8

2
4

3
4

4
4

6
8

12
 8
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De    maat kan samengesteld zijn uit drie verschillende mogelijkheden.      

 Hier zie je welke 3 samenstellingen er mogelijk zijn.

                 
samengesteld driedelig    

    
      

 

 

 

                 samengesteld driedelig

Kijk eens naar het verschil tussen de 6/8 maat en de 3/4 maat. 
Je weet dat de 3/4 maat enkelvoudig en driedelig is. In beide maatsoorten passen 
6 achtste noten. Het verschil zit hem dus in het aantal accenten per maat.

           
         enkelvoudig driedelig

2b. Samengestelde maatsoorten (onregelmatig)

Samengesteld onregelmatige maatsoorten bestaan uit meerdere enkelvoudige 
maatsoorten (groepjes van 2 en 3) door elkaar. We noemen ze onregelmatige 
maatsoorten omdat de accenten niet op gelijke afstand van elkaar liggen.

Voorbeelden:

De    maat is samengesteld uit       +  of uit       +  
     

                            
 

                          
                                                                                              samengesteld tweedelig

Een samengestelde driedelige maatsoort heeft één hoofdaccent en twee nevenac-
centen. 

Bijvoorbeeld:        maat 
                       

2
4

3
4

2
4

3
4

7
8

5
4

9
8
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6. Antimetrische figuren

Bij het B-examen hebben we de duool en de triool al besproken. Hier zijn nog een 
paar antimetrische (tegen de maat) figuren.

 - de kwartool
 - de kwintool
 - de sextool
 - de dubbele triool

1. Wanneer 4 noten in de tijd van 3 gespeeld worden, spreken we van een kwartool.
    Voorbeeld:

2. Wanneer 5 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, spreken we van een kwintool.
    Voorbeeld:

3. Wanneer 6 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, spreken we van een sextool. 
De sextool is eigenlijk een splitsing van een triool, waardoor om de twee noten een 
accentje komt, dus 3 x 2 noten.
    
    Voorbeeld:

4. Wanneer 6 noten in de tijd van 4 gespeeld worden, kan het ook een dubbele triool    
zijn. Het aantal noten is gelijk aan de sextool, maar de onderverdeling is anders. 
Bij deze figuur komt om de drie noten een accentje (2 x 3 noten)
    
    Voorbeeld:
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7. Omkeringen

Omkering van intervallen

Wanneer men van een interval de onderste toon een octaaf verhoogt, of de bovenste 
toon een octaaf verlaagt, dan keren we als het ware het interval om. 

Bijvoorbeeld:

C - F wordt  F - C

Door omkering worden: primen (1) -  octaven   (8) 
    secundes (2) - septimen (7)
    tertsen (3) - sexten (6)
    kwarten (4) - kwinten (5)
    kwinten (5) - kwarten (4)
    sexten (6) - tertsen (3)
    septiemen (7) - secundes (2)
    octaven (8) - primen (1)

Een interval vormt met zijn omkering een reine octaaf.
Wanneer je de cijfers van de omkering bij elkaar optelt, is de uitkomst altijd 9.

Als regel worden bij omkeringen:

 grote        intervallen  klein
 kleine        intervallen  groot
 overmatige       intervallen  verminderd
 verminderde  intervallen  overmatig
 

reine intervallen blijven rein

Voorbeelden:

c - e = grote terts     wordt door de omkering e - c = kleine sext
g - g = reine prime    wordt door de omkering g - g = reine octaaf
e - f = kleine secunde    wordt door de omkering f - e = grote septiem
b - gis = grote sext     wordt door de omkering gis - b = kleine terts
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Omkeringen van drieklanken

Je weet dus dat een drieklank bestaat uit een grondtoon, een terts en een kwint. Wan-
neer de grondtoon de laagste toon van de drieklank is, dan noemen dit de grongligging. 
Het kan ook zijn dat de terts of de kwint de laagste toon zijn. We hebben dan als het 
ware de drieklank omgekeerd en spreken daarom ook van een omkering. 

Bij een drieklank kan dit op twee manieren:

 a. door de terts de bastoon te laten zijn
 b. door de kwint de bastoon te laten zijn.

Let er dus op dat de tonen van de drieklank niet veranderen, maar alleen de volgorde.

Voorbeeld:

                       grondligging   1e omkering of        2e omkering of
                 sext-akkoord   kwart-sext-akkoord

Het eerste akkoord is een: grondligging 

Het tweede akkoord noemen we de 1e omkering ( de bastoon is de terts). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend is: bastoon - terts - sext ( e - g - c ). 
We noemen deze eerste omkering daarom ook wel terts-sext-akkoord of kortweg: sext-
akkoord

Het derde akkoord noemen we de 2e omkering ( de bastoon is de kwint). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend nu: bastoon - kwart - sext ( g - c - e ). We 
noemen deze tweede omkering: kwart-sext-akkoord

Het omkeren van intervallen kan handig zijn bij het bepalen van de naam. Wanneer 
de onderste toon bijvoorbeeld een fisis is, dan is het handig om het interval eerst om 
te keren. 

                                

            fisis       d               d      fisis                                             beses     es            es      beses
              

                                          i                 i
 dan is fisis - d          d - fisis is                                  dan is beses - es     es - beses is                        
 
een verm 6              een overm 3

                            
een overm 4            een verm 5
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8. Versieringen

Onder een versiering verstaan we de omspeling van een toon.

 
De korte voorslag
 
De korte voorslag wordt afgebeeld als een klein nootje met een schuin streepje er-
door. Deze voorslag moet zo kort mogelijk uitgevoerd worden.

Voorbeeld van een korte voorslag óp de tel:

                 notatie             uitvoering

De korte voorslag kan ook vóór de tel gespeeld worden.

De lange voorslag 

De lange voorslag wordt afgebeeld als een klein nootje zonder streepje. Waneer deze 
voorslag voor een noot van 2 of 4 tellen staat, krijgt hij de helft van de waarde van de 
hoofdnoot. De lange voorslag komt voornamelijk voor in muziek vóór  ± 1800. 

    Voorbeeld: 

             
 
         
            notatie            uitvoering            of               notatie           uitvoering       

De pralltriller

Deze versiering bestaat uit 3 tonen, nl: hoofdtoon - bovensecunde - hoofdtoon.

Voorbeeld:

                                                     
.

                   
                                 notatie        uitvoering
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De mordent

Deze versiering bestaat uit 3 tonen, nl: hoofdtoon - ondersecunde - hoofdtoon.

    Voorbeeld:

                                           

                                      
notatie          uitvoering

Bij de pralltriller en de mordent kan de boven- of ondersecunde groot of klein zijn. 
Dit gebeurt als volgt:

              
                                  
            notatie     uitvoering    | notatie  uitvoering

De dubbelslag boven de noot

Deze versiering bestaat uit bovensecunde - hoofdtoon - ondersecunde - hoofdtoon.

    Voorbeeld:

                                                           
                                      

notatie       uitvoering

De dubbelslag tussen twee noten 

Deze versiering begint op de hoofdtoon en daarna volgen bovensecunde - hoofd-
toon - ondersecunde - hoofdtoon. Qua ritme kan de dubbelslag nog wel eens ver-
schillen. Dit kan te maken hebben met het tempo van het stuk. Hieronder een voor-
beeld van een veelgebruikte dubbelslag:

    Voorbeeld:

                 
        notatie      uitvoering
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De triller
De triller is een regelmatige (meestal snelle) afwisseling van een toon met de naast-
liggende  toon erboven. Er bestaan verschillende soorten trillers zoals de dubbele tril-
ler, de blinde triller en de kettingtriller. Hieronder een voorbeeld van de gewone triller:

                 
                                                         

notatie     uitvoering 
 
In de muziek van vóór ± 1800 begint de triller met de bovensecunde, daarna met de 
hoofdtoon.

De naslag
De naslag komt alleen voor bij de triller. Deze bestaat uit de ondersecunde en de 
hoofdtoon aan het einde van een (meestal lange) triller.

 

                        

                                                    
notatie         uitvoering             

    

          
                      

                         
                                                  

notatie           uitvoering 

De arpeggio
Deze versiering bestaat uit het nà elkaar, van onder naar boven of van boven naar 
onder, laten doorklinken van de boven elkaar geschreven tonen. 

                  
                                                    notatie     uitvoering         notatie    uitvoering
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Afkortingen

ad lib.        ad libitum  tempo en voordracht naar goeddunken van de   

     uitvoerenden 

div.    divisi   de partij wordt over meerdere instrumenten verdeeld

gliss.    glissando  glijdend  

sim.    simile  op dezelfde manier vervolgen

string.    stringendo  dringend; sneller en sterker

sub.    subito   onmiddellijk

8va         ottava  de genoteerde partij een octaaf hoger spelen

8va bassa     ottava bassa de genoteerde partij een octaaf lager spelen

Woordenlijst

allegro con spirito snel en geestdriftig  

amabile  teder, lieflijk

animato  levendig

appassionato hartstochtelijk

comodo  comfortabel

con moto  met beweging

dolce   lieflijk

espressivo  met uitdrukking

gracioso  sierlijk

maestoso  plechtig, majestueus

mosso  beweeglijk, levendig

rubato  vrij in de maat

scherzando  speels, schertsend

tacet   zwijg

Toevoegingen

assai   zeer
con spirito  met geestdrift
con fuoco  met vuur
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Voor het opschrijven van een toonladder kan dit een handig hulpmiddel zijn:

De Kwintencirkel
  

                                                  C
                                1b F                          G 1#

                        
                   2b Bes                                           D 2#

                    3b Es                                                 A 3#

                      
                     4b As                                            E 4#

                                    Cis 7#                      B 5#

                            5b Des           Fis 6#     7b Ces 
                                             6b Ges 

                                     kwint dalend     d     c    kwint stijgend

                                                                             
                                                                                                                                                      

Door middel van de kwintencirkel is het handig om te zien hoeveel voortekens een 
majeur toonladder heeft.

Om te weten hoeveel kruizen een toonladder heeft ga je met de klok mee een kwint 
omhoog.
 - Je begint bij C  (de toonlader zonder kruizen of mollen). 
 - Met de klok mee is een reine kwint (stijgend) op C een G. 
 - De toonladder van G heeft dus 1 kruis. 
 - Een reine kwint op G is D. 
 - De toonladder van D heeft 2 kruizen, en zo ga je verder naar A, E, B, Fis en Cis.

Een ezelsbruggetje hierbij: Geef  De  Aap  Een  Bord  Fis  Cis
(De volgorde van de kruizen is: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, Bis.)

Om te weten hoeveel mollen een toonladder heeft ga je tegen de klok in een kwint 
omlaag.
  - Vanaf  C  kom je dan op F 
  - De toonladder van F heeft dus 1 mol.
  - Een reine kwint dalend vanaf F is een Bes. 
  - De toonladder van Bes heeft dus 2 mollen .
  - Zo ga je verder naar Es, As, Des, Ges en Ces.

Een ezelsbruggetje hierbij: Friese Boeren Eten Alle Dagen Grote Champignons.
(De volgorde van de mollen is: Bes, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes.)
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1. Toonladders

De hele toonstoonladder

Deze toonladder bestaat uitsluitend uit hele toonafstanden. De toonladder heeft dus 
6 tonen binnen het octaaf.
Bijvoorbeeld de hele toonstoonladder op C:
               

            

De octotonische toonladder

Deze toonladder heeft 8 tonen binnen het octaaf. Hij bestaat afwisselend uit hele en 
halve afstanden. 
Er zijn twee mogelijkheden: voorbeeld 1 begint met een grote secunde en voorbeeld 
2 begint met een kleine secunde.

Voorbeeld 1:

 
                 

1            ½            1            ½            1           ½            1            ½

Voorbeeld 2:

                    
                 ½            1             ½          1             ½             1          ½           1             
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De kerktoonladders

Dorisch:  d   e   f   g   a   b   c   d   
Frygisch: e   f   g   a   b   c   d   e  
Lydisch: f   g   a   b   c   d   e   f  
Mixolydisch: g   a   b   c   d   e   f   g   

De halve afstanden (e-f en b-c) zitten telkens op een andere plaats. Hierdoor hebben 
ze een eigen karakteristieke klank.Je zou ook het volgende kunnen zeggen:

Dorisch is een kleine tertstoonladder met een grote sext.
Frygisch is een kleine tertstoonladder met een kleine secunde.
Lydisch is een grote tertstoonladder met een overmatige kwart.
Mixolydisch is een grote tertstoonladder met een kleine septiem.

In de volksmuziek leefden echter ook andere toonsoorten, nl. onze huidige majeur- en 
mineur toonladder. Deze heetten toen Ionisch en Aeolisch. In 1547 werden deze aan 
het bovenstaand systeem toegevoegd.

c   d   e   f   g   a   b   c  = Ionisch (majeur)
a   b   c   d   e   f   g   a  = Aeolisch (mineur)

In de kerkmuziek uit de middeleeuwen, het grego-kerkmuziek uit de middeleeuwen, het grego-
riaans,  werden voornamelijk vier toonladders ge-
bruikt. Deze toonladders hadden een eigen naam, 
die ontleend was aan de Griekse muziektheorie:

Ze worden hier genoteerd met hun stamtonen.

N.B. De toonladder van ‘b’ 
tot ‘b’ kwam in praktijk niet 
voor. Deze heet Lokrisch. 
Vanwege de verminderde 
kwint (b-f) werd deze 
toonladder niet gebrui-
kt. Deze verminderde 
kwint werd ook wel 
genoemd: 
‘Diabolus in musica’ 
(Duivel in de muziek). 
Het gerucht gaat dat 
het gebruik hiervan 
de brandstapel tot 
gevolg had!
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2. Intervallen

In de majeur toonladder hebben we twee soorten intervallen:

reine & grote intervallen

Rein zijn 1, 4, 5, en 8
Groot zijn 2, 3, 6 en 7

Door vergroting worden reine en grote intervallen   overmatig
Door verkleining worden reine intervallen    verminderd
Door verkleining worden grote intervallen   klein
Door verkleining worden kleine intervallen    verminderd

In een schema ziet het er zo uit:
                                                   

          Rein                       
      verminderd                                           overmatig

  Klein              Groot

                  

Als je de vaste voortekens van de majeur toonladders goed kent, is het niet moeilijk 
om de namen van de intervallen te bepalen. Een handig hulpje hierbij kunnen de 
toetsen van de piano zijn.
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consonante en dissonante intervallen

Intervallen kunnen worden onderverdeeld in consonante en dissonante intervallen. 
Het verschil tussen een consonant en een dissonant kan worden begrepen als een 
soort ‘spanningsverschil’: dissonantie in de muziek creëert spanning, consonantie 
ontspanning. Een tonaal muziekstuk zal niet snel op een dissonant eindigen - een 
dissonant vraagt als het ware om een voortzetting in de vorm van een consonant, 
ofwel: een dissonant verlangt naar een oplossing. 
Bij de consonante intervallen wordt bovendien een verschil gemaakt tussen volko-
men en onvolkomen consonant: een volkomen consonant is nog ‘spanningslozer’ 
dan een onvolkomen. 

Dit resulteert in de volgende indeling: 
consonante intervallen: 
           
volkomen consonant:

     
onvolkomen consonant:

reine prime (r1)
   

kleine en grote terts (k3 en g3)
reine kwart (r4)

   
kleine en grote sext (k6 en g6)

reine kwint (r5)
reine octaaf (r8)

 

dissonante intervallen: 
 kleine en grote secunde (k2 en g2) 
 overmatige kwart (o4) en verminderde kwint (v5)       
 kleine en grote septiem (k7 en g7) 

Intervallen groter dan het octaaf

None      =   9   octaaf + secunde

Decime     = 10   octaaf + terts

Undecime     = 11   octaaf + kwart

Duodecime     = 12   octaaf + kwint

Tertsdecime     = 13   octaaf + sext

Kwartdecime    = 14   octaaf + septiem

Kwintdecime (dubbeloctaaf) = 15   octaaf + octaaf

Net als bij de intervallen binnen het octaaf gelden hier dezelfde regels voor klein, 
groot, rein, verminderd en overmatig.
Voor het D-examen moet je de intervallen tot en met het duodecime kennen.

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ
œ

œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ
œ

œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ
œ

œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ
œ

œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ
œ

œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ

œ
œ

& ? ∑ ∑ ∑ ∑
œ

œ

œ
œ
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3. Omkeringen 
Omkeringen van drieklanken (herhaling)

Je weet dus dat een drieklank bestaat uit een grondtoon, een terts en een kwint. 
Wanneer de grondtoon de laagste toon van de drieklank is, dan noemen dit de grong-
ligging. Het kan ook zijn dat de terts of de kwint de laagste toon zijn. We hebben dan 
als het ware de drieklank omgekeerd en spreken daarom ook van een omkering. 

Bij een drieklank kan dit op twee manieren:

 a. door de terts de bastoon te laten zijn
 b. door de kwint de bastoon te laten zijn.

Let er dus op dat de tonen van de drieklank niet veranderen, maar alleen de volgorde.

Voorbeeld:

                         grondligging    1e omkering of         2e omkering of
                  sext-akkoord     kwart-sext-akkoord

Het eerste akkoord is een: grondligging 

Het tweede akkoord noemen we de 1e omkering ( de bastoon is de terts). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend is: bastoon - terts - sext ( e - g - c ). 
We noemen deze eerste omkering daarom ook wel terts-sext-akkoord of kortweg: 
sext-akkoord

Het derde akkoord noemen we de 2e omkering ( de bastoon is de kwint). De volgorde 
van de drieklank vanuit de bastoon gerekend nu: bastoon - kwart - sext ( g - c - e ). 
We noemen deze tweede omkering: kwart-sext-akkoord

Omkeringen van vierklanken
Vierklanken kun je ook omkeren. Hieronder zie je het dominant 7 akkoord in F ( de 5e 
trap in F- majeur) met zijn drie omkeringen.

                         grondligging            1e omkering of         2e omkering of           3e omkering of
                                                              kwintsext akkoord    tertskwart akkoord     secunde akkoord
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4. Maatwisselingen

Wanneer binnen een muziekstuk de maatsoort verandert, noemen we dat maatwis-
seling. 

Blijft de lengte van de noot gelijk dan staat er bijvoorbeeld:           
Verandert de lengte van de noot  dan staat er bijvoorbeeld:           

Voorbeeld: 

                                              

of:

                                                                            

In het eerste voorbeeld blijft het tempo gelijk. Je ziet het liedje `Advocaatje ging op 
reis`, maar wat gebeurt er in maat 3....
In het tweede voorbeeld wordt de kwart noot  langer. De achtste noten  in de 6/8 
maat zijn even snel als de triool in de 4/4 maat.

De Hemiool

Onder een hemiool verstaan we een tijdelijk wisselen van maatsoort zonder dat dit 
door een maatteken wordt aangegeven. Een driedelige maatsoort wordt zo tijdelijk 
een tweedelige. Ook het omgekeerde komt voor.

Voorbeeld:

                                                                                                                 

Je speelt dus hetzelfde als in de uitgeschreven maatwisseling hieronder.
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Variabele metriek

Op een bepaald moment is men ertoe overgegaan om maatwisselingen in een sy-
steem weer te geven. Een wiskundige reeks bepaalt de volgorde en de grootte van de 
maten. Een van de meest voorkomende vormen zie je hieronder. Het bovenste getal 
gaat van klein naar groot en weer terug. Het onderste getal blijft gelijk.

Een ander voorbeeld van variabele metriek, is de groepering van één vaste maatsoort 
afgewisseld met andere maatsoorten. In dit voorbeeld is de 3/4 maat de vaste maat-
soort.

Polymetriek

Poly = veel

We spreken van polymetriek wanneer gelijktijdig twee of meerdere maatsoorten tot 
klinken komen en zwaartepunten niet (of niet voortdurend) samenvallen. De twee 
verschillende maatsoorten worden als het ware ‘gecombineerd’.

           2                                                                                  2

Hierboven vallen de zwaartepunten van beide maatsoorten op de 1e tel van maat 1 
en op de 1e tel van maat 5 in de 3/4 maat en maat 4 in de 4/4 maat. 

Polyritmiek

We spreken van polyritmiek wanneer er gelijktijdig verschillende ritmes klinken, 
waarbij één (of meerdere) van de rtitmes een antimetrisch figuur is.
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5. Versieringen

De arpeggio

Deze versiering bestaat uit het nà elkaar, van onder naar boven of van boven naar 
onder, laten   doorklinken van de boven elkaar geschreven tonen. 
    
    Voorbeeld:

                                   notatie      uitvoering         notatie     uitvoering

De tremolo

Dit is een snelle herhaling van één toon (voorbeeld 1) of een snelle afwisseling van 
twee tonen (voorbeeld 2).

Voorbeeld 1:

        

                                notatie        uitvoering                 of         notatie     uitvoering

Voorbeeld 2:

       

                                   notatie              uitvoering

Het glissando
Het glissando overbrugt een interval tussen twee tonen. De tussenliggende tonen 

worden chromatisch (halve toonafstanden) of diatonisch (afwisselend heel en half) 

opgevuld. 

Voorbeeld van een 
        chromatisch glissando:                      diatonisch glisando:

       
        notatie         uitvoering                                            notatie         uitvoering
         notatie        uitvoering        notatie          uitvoering



31

6. Vormleer

Liedvorm

De liedvorm is een vorm van compositie, opgebouwd uit duidelijk van elkaar te on-
derscheiden muzikale volzinnen.
Bij de analyse van die muzikale zinnen geeft men de eerste zin altijd de letter “A”, de 
tweede “’B” etc. Onderverdelingen in deze zinnen geeft men met kleine letters aan. 
Een enigszins gevarieerde herhaling van “A” noemt men “A’ “. Zo onderscheidt men de 
eendelige liedvorm (A), de tweedelige liedvorm (A-B of A A), de driedelige liedvorm 
(A B A; A A B of A B C ). In de samengestelde liedvorm worden de zinnen groepsge-
wijze gerangschikt en vormen op die manier eenheden binnen de totale structuur.

Rondo

Letterlijk betekent rondo: rondzang. 
Een muziekstuk waarvan het thema altijd terugkeert; de tussenstukken verschillen 
steeds.
Het altijd terugkerende rondothema heet refrein, de wisselende delen couplet. 
De refreinen staan bij elke herhaling vaak in de oorspronkelijke toonsoort, maar er 
komen ook rondo’s voor waarbij de refreinen moduleren: dit is de modulerende 
rondovorm.
Indien het wisselende deel of couplet sterk contrasteert met het thema, noemt men 
dit de alternatieve rondovorm genoemd.
De coupletten staan vaak in andere toonsoorten dan het refreinthema. 
De coupletten zonder uitgesproken karakter noemt men tussenspelen; indien ze dui-
delijk verschillen spreekt men van neventhema’s.
Kenmerkend voor een couplet kan zijn: 
1. het ontbreken van een melodische ontwikkeling 
2. het ontbreken van een duidelijk tonaal centrum 

Geschiedenis van het rondo
Rondo of rondeau is zowel een vers- als een muziekvorm uit de Middeleeuwen; 
vooral populair in Frankrijk.
In de volksmuziek van de 12de eeuw vinden we al een vocale rondovorm: de solis-
ten zongen doorgaans de coupletten met vaak geïmproviseerde teksten en het koor 
zong het refrein. 
Het middeleeuwse versrondo had acht regels met een ingewikkeld rijmstelsel: A1/B1/
A2/A1/A3/B2/A1/B1. De 1ste, 4e en 7e regel waren identiek en hetzelfde gold voor de 
2e en de laatste regel. 
Op muziek gezet waren er twee melodieregels A en B die zich dus als A/B/A/A/A/B/
A/B herhaalden. 

In de 17de eeuw past men ze in de barok zuiver instrumentaal toe.
In deze instrumentale muziek was er de zogenaamde rondovorm met het schema 
A/B/A/C/A/D/A enz., waaruit zich ook andere rondovormen ontwikkelden. 

In de klassieke muziek vanaf de 18de eeuw keert steeds het hoofdthema of rondo-
thema als een soort refrein terug. 
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Vaak is het laatste deel van een sonate, symfonie, concert, strijkkwartet en kamermu-
ziek een rondo. Het rondo werd gebruikt tot en met de romantiek.

Soorten:
De meest gebruikte rondovormschema’s in de instrumentale muziek zijn:
I: A (refrein) – B (couplet) – A (refrein) of de 3-ledige liedvorm
II: A – B – A - C – A – D –A –E … of de Franse rondovorm: het refrein blijft hetzelfde, 
het couplet wisselt steeds
III: A – B – A – B – A;
IV: A - B - A - C – A;
V: A - B - A – C – A – B –A of het Weense rondo, of groot rondo
In rondo’s komt men vaak verbindings- en overgangsvormen tegen, die buiten het 
vormschema vallen. In de grote rondovormen kunnen deze verbindings- en over-
gangsgroepen wel het karakter aannemen van doorwerkingen. 
De neventhema’s van rondo’s hebben de neiging zich niet af te sluiten, maar zonder 
onderbreking in het rondothema over te gaan. 

Variatie 
Een variatie is in het algemeen het één- of meermalen herhalen van een muzikaal idee 
in iets andere vorm dan het origineel. Dat kan een thema betreffen, een karakter, een 
harmonische progressie, een ritme of metrum, of een combinatie van deze elementen. 
Ook kan een variatiewerk bestaan uit een ‘thema met variaties’. In dat geval betreft de 
term de variatievorm.
Soorten variatiewerken
Thematische variatie: (vaak in de vorm van een thema gevolgd door variaties)
 -Toevoegen of weglaten van noten aan een melodie (bijvoorbeeld door 
  versieringen)
 -Oktaveren of verdubbelen met andere intervallen van een melodie
 -Veranderen van noten of intervallen binnen een melodie
 -Veranderen van ritme of maatsoort
 -Veranderen van instrumentatie of zetting
 -Veranderen van begeleiding
Karaktervariatie:
 -Het idee van de originele melodie blijft doorgaans herkenbaar
 -Door verandering van harmonie, toonsoort, begeleiding en/of ritme wordt het  
   karakter veranderd, van bijvoorbeeld lieflijk in opgewekt, droevig enz.
 -Variatie op een harmonisch schema
 -Hieronder kan men rekenen: becijferde bassen (barok), jazzimprovisaties, uitge 
  schreven composities die hieraan voldoen, zoals ook chaconne en passacaglia.
 -De grondharmonie blijft qua sequentie gelijk, echter thema’s kunnen totaal 
 verschillend zijn.

Bekende variatiewerken
           J.S. Bach - Goldberg Variaties, BWV 988
           W.A. Mozart - Variaties op ‘Ah, je vous dirai maman’ ofwel ‘Altijd is Kortjakje ziek’
           L. van Beethoven - Diabelli Variaties
          S. Rachmaninov - Paganini-variaties, op een thema van de 24e Paganini viool- 
 caprice.
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Sonate

De sonatevorm (in het Nederlands ook wel hoofdvorm genoemd) is een vormtype 
uit de muziek, dat onder andere in het eerste deel van een symfonie voorkomt.
De sonatevorm kenmerkt zich door haar driedelige opbouw: expositie - doorwerking 
- reprise, als een verhaal met een opening, een uitwerking en een recapitulerend slot. 
De reprise wordt ook vaak re-expositie genoemd.

Schematische weergave van de sonatevorm

-Expositie:
 -hoofdthemagroep { Ia - Ib } (in hoofdtoonsoort)
 -overgangsgroep of -zin (moduleert)
 -neventhemagroep { IIa-IIb-IIc (codetta) } (in dominant of paralleltoonsoort)

-Doorwerking: 
 -materiaal uit expositie, harmonische spanningsopbouw

-Reprise:
 -hoofdthemagroep { Ia - Ib } (soms verkort) (in hoofdtoonsoort)
 -verbindingsgroep of -zin (soms verkort) (moduleert niet)
 -neventhemagroep { IIa-IIb-IIc (codetta) } (soms verkort) (in hoofdtoon soort)
-Coda

Uitleg:
Typerend voor de sonatevorm is de spanningsopbouw en de dialectische uiteenzet-
ting door middel van twee (soms zelfs drie) thema’s of themagroepen. De thema’s 
zijn doorgaans contrasterend, bijvoorbeeld het één een duidelijk statement, en het 
ander meer zoekend, peinzend. De thema’s hebben in de expositie ook altijd contras-
terende toonsoorten: het eerste in de hoofdtoonsoort, het tweede in de dominant-
toonsoort
In mineur is het gebruikelijk dat het tweede thema in de majeur paralleltoonsoort 
klinkt. Om van toonaard of toonsoort te veranderen wordt tussen beide thema’s vaak 
een brug(de overgangsgroep of overgangszin, in de reprise de verbindingsgroep of 
-zin) geplaatst. Na de expositie komt vaak de zogenaamde codetta: een kleine staart. 
Hierin wordt de expositie afgesloten, vaak met een stukje muziek dat in de coda (zie 
verderop) ook wordt gebruikt. In de doorwerking zijn delen van de beide thema’s in 
vele toonsoorten te horen, en wordt meestal naar een synthese van beide thema’s 
gestreefd. Hierin is een verwantschap met de Hegeliaanse dialectiek te vinden: these 
- antithese - synthese. In de muziek zijn het eerste en tweede thema: these en anti-
these.
De synthese is als proces in de doorwerking, als resultaat in de reprise hoorbaar, 
omdat daar beide thema’s in de hoofdtoonsoort te horen zijn. In de doorwerking 
worden ook vaak de brug en de codetta verwerkt, of kan zelfs nog nieuw thema-
tisch materiaal opduiken. Na de re-expositie (de reprise) bevindt zich vaak een coda 
of staart, die het stuk afsluit. beia’s in de hoofdtoonsoort te horen zijn. In de door-
werking worden ook vaak de brug en de codetta verwerkt, of kan zelfs nog nieuw 
thematisch materiaal opduiken. Na de re-expositie (de reprise) bevindt zich vaak een 
coda of staart, die het stuk afsluit. 
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De sonatevorm wordt niet altijd zoals hierboven beschreven gebruikt; er zijn vele va-
riaties mogelijk. Dit is slechts een basisvorm.

Fuga

Een fuga (it.: Ricercare, zoeken, ‘Fuga’ komt van het Latijnse fugere, vluchten) is een mu-
ziekvorm waarin meerstemmigheid (contrapunt) en gevarieerde herhaling een hoofdrol 
spelen.

Thema, dux en comes:
Het belangrijkste thema wordt subject genoemd, en wordt als eerste eenstemmig ge-
speeld. De eerste inzet is doorgaans op de tonica en heet dux. De tweede inzet van het 
subject is doorgaans op de dominant en wordt comes genoemd. De melodie die in con-
trapunt tot het subject staat, heet contrasubject.

Vorm, episodes:
Een fuga heeft meerdere episodes, de eerste wordt ook wel expositie genoemd, omdat 
daaruit blijkt uit hoeveel stemmen de fuga bestaat. De expositie is voorbij wanneer alle 
stemmen een keer het thema hebben gespeeld. De episodes worden doorgaans onder-
broken door korte divertimenti waarin op het materiaal van de thema’s wordt gevarieerd. 
Elke expositie kenmerkt zich door een specifiek gebruik van bepaalde toonsoorten en 
themabehandelingen. Zo zijn er diverse contrapuntische technieken, zoals:

 -inverse (horizontale spiegeling van het subject)
 -retrograde (het subject achterstevoren)
 -stretto (versnelde opeenvolging van thema-inzetten)
 -augmentatie (proportionele vergroting van de notenwaarden, verlangzaming)
 -diminutie (proportionele verkleining van de notenwaarden, versnelling)

Een dubbelfuga is een fuga waarin elk subject steeds tegelijkertijd met een vast contra-
subject verschijnt, bijvoorbeeld het Kyrie eleison uit het Requiem van Mozart.
De meester van de fuga is Johann Sebastian Bach, die talloze fuga’s gecomponeerd 
heeft. Beluister een driestemmige fuga in c-klein uit de cyclus das Wohltemperierte Kla-
vier

Aantal stemmen:
Over het algemeen heeft een fuga drie tot vijf stemmen (melodielijnen), maar in grote 
koor- of orkestrale fuga’s zijn zelfs acht tot tien stemmen mogelijk. Minder dan drie stem-
men zijn erg zeldzaam, omdat in het geval van twee stemmen het zogenaamde subject 
enkel tussen de eerste en tweede stem kan verwisselen. Het bekendste voorbeeld van 
zo’n tweestemmige fuga is de fuga in e uit het eerste boek van BachsWohltemperierte 
Klavier. Stukken die verwante fugatische technieken gebruiken worden ook wel Fughetta 
of inventies genoemd. Eénstemmige fuga’s zijn uiteraard onmogelijk. Wel is het mogelijk 
meerstemmigheid te suggereren, zoals door Bach gedaan wordt in zijn sonates en par-
tita’s voor viool en cellosolo. In het eerste deel van de vijfde suite voor cello solo schrijft 
Bach een suggestie van een meerstemmige fuga.

Varianten van de fuga:
-Een fugato is een deel van een compositie dat kenmerken heeft van een (korte) fuga, 
zoals verschillende thema-inzetten, echter meestal heeft een fugato niet de volledige  
uitwerking van een fuga. Fugato’s komen soms voor als verbindende delen van een 
compositie, zoals in het Pianoconcert van Schumann, waar het orkest op zeker moment 
een fugato speelt.
Een fughetta is een kleine korte fuga, zo genoemd vanwege de eenvoudige doorwerkin-
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gen van de thematiek en meest kortere lengte van de compositie.

7. Muziekgeschiedenis

 

  Klassieke muziek
Klassieke muziek is de geschoolde muziek die voortgebracht is door, of geworteld in, 
de westerse kerkelijke- en wereldlijke muziektradities, grofweg vanaf de middeleeu-
wen tot heden. De kernregels van deze traditie kwamen vast te liggen in de periode 
1550-1900. Het overgrote deel van de composities is op één of andere wijze geno-
teerd.
Meer strikt wordt onder klassieke muziek verstaan de muziek uit het tijdvak van het 
Classicisme, ca. 1750-1810.
De benaming klassieke muziek wordt wel als een synoniem voor kunstmuziek of seri-
euze muziek gebruikt, als tegenhanger van populaire muziek (lichte muziek) envolks-
muziek. In termen van een kwalitatieve indeling wordt het begrip tegenwoordig niet 
meer gebezigd. Klassieke muziek is niet uitsluitend ‘serieus’ bedoeld, maar kent vele 
vormen van gebruiksmuziek: voor muziekonderwijs, amusement, dans en muzikaal 
theater. Daarnaast beïnvloeden muziektraditie en moderne muzikale vormen, met 
name jazz en elektronische muziek, elkaar, en brengen zij een groot aantal hybride 
vormen voort die niet (langer) in het schema klassiek-populair zijn in te passen.
Men spreekt ook bij niet-westerse muzikale culturen van een klassieke muziek, om de 
oudere tradities van de moderne populaire muziek te onderscheiden, zoals in de isla-
mitische cultuur (Arabische klassieke muziek en Turkse klassieke muziek), de Indiase 
cultuur (Indiase klassieke muziek) en China (Chinese klassieke muziek).
De geschiedenis van de klassieke muziek wordt onderverdeeld in een aantal perioden.

Oudheid
De huidige in de westerse muziek gebruikte toonladder, bestaande uit 12 tonen, heeft 
zich globaal historisch ontwikkeld vanuit 3 tonen rond 1 toon, naar 5 tonen (de pen-
tatoniek); Vervolgens naar 7 tonen (dediatoniek) en tenslotte naar 12 tonen (chroma-
tiek). De geschiedenis van de “westerse” muziek begint met een uit het (midden)-oos-
ten en rondom het oude Griekenland overgenomen diatoniek.
Van de Oudgriekse muziek zijn geen partituren bewaard gebleven, al kunnen er wel 
reconstructies gemaakt worden op basis van overgeleverde beschrijvingen. Een be-
langrijke componist, van wie er nog enkelehymnes bewaard zijn gebleven, is Me-
somedes van Kreta (eerste eeuw na Christus). Van de Romeinse muziek is nog veel 
minder bewaard gebleven: slechts één, in de Renaissance gereconstrueerde frase uit 
eentoneelstuk van Terentius.
De belangrijkste invloed die de Oudheid op de ontwikkeling van de klassieke muziek 
heeft gehad, is van muziektheoretische aard. Pythagoras construeerde zijn diatonische 
toonladder met zuiver reine kwinten.Aristoxenos was de eerste muziektheoreticus die 

Oudheid tot 500
Middeleeuwen 500 - 1450
Renaissance 1450 - 1600
Barok 1600 - 1750
Classicisme 1750 - 1810
Romantiek 1810 - 1910
20e eeuw 1900 - 2000
Eigentijdse klassieke muziek 1975 - nu
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onderscheid maakte tussen verschillende toonladders.

Vroege Middeleeuwen (500-1000)
In de vroege middeleeuwen is de ontwikkeling van de klassieke muziek gebonden 
aan de ontwikkeling van de kerkmuziek. De in de kerk gezongen melodieën waren 
voornamelijk uit Azië afkomstig. Dezemelodieën ondergingen een verandering: zij 
werden ontdaan van hun versieringen, zodat slechts de belangrijkste tonen over-
bleven. Deze kerkgezangen werden vanaf de 6e eeuw verzameld en gecodificeerd 
op last van paus Gregorius de Grote (paus van 590 tot 604). Deze verzameling staat 
sindsdien bekend als Gregoriaanse muziek: het zijn alle eenstemmige gezangen.

Middeleeuwen (1000-1450)
De belangrijkste vernieuwing in de Middeleeuwen, is de polyfonie, de meerstemmig-
heid. Omdat in de meerstemmigheid de terts het belangrijkste interval is, moest een 
nieuwe toonladder worden geconstrueerd, op basis van de consonantie van tertsen. 
Ook werd geleidelijk een systeem van muzieknotatie ontwikkeld, waarbij denoot als 
een punt (Latijn: punctus) op een balk met lijnen werd genoteerd. Bij polyfone mu-
ziek klinken meerdere noten tegelijkertijd, noot tegen noot (Latijn: punctus contra 
punctus); met het contrapunt was ook het beroep componist geboren.

Renaissance (1450-1600)
De muzikale ontwikkelingen in de Renaissance kunnen als volgt worden samengevat: 
wijziging in het notatiesysteem (meer ‘open’, witte notatie dan zwarte); naast religi-
euze steeds meer profane en instrumentale muziek; striktere regels betreffende con-
sonantie en dissonantie; meer aandacht voor de relatie tekst-muziek; internationale 
verspreiding van het polyfone repertoire, onder meer door de opkomst en het succes 
van de muziekdruk. In de Renaissance waren het vooral de componisten uit de Lage 
Landen (België en Noord-Frankrijk) die voor deze vernieuwingen instonden. Enkele 
namen - uit de meer dan honderd die kunnen geciteerd worden - zijn hierbij Orlan-
dus Lassus (Roland de Lassus, Orlando di Lasso), Josquin Des Prez. De laatste grote 
Renaissance componist was de Romein Palestrina (1525-1594).

Barok (1600-1750)
Rond 1600 verandert de stijl van de gecomponeerde muziek in minder dan vijf jaar 
tijd. De monodie met zijn systeem van basso continuo, en de harmonie doen hun 
intrede, en daarmee de cadensen. In deze periode worden ook de meeste moderne 
muziekinstrumenten ontwikkeld: de strijkinstrumenten (zij het nog met een kor-
tere strijkstok) en de blaasinstrumenten (zij het nog zonder het moderne kleppen-
systeem). Tot aan de barok waren de belangrijkste ontwikkelingen steeds aan een 
overwegend vocale uitvoeringspraktijk gekoppeld. Vanaf de barok neemt de instru-
mentale muziek deze leidende rol over. Tot de belangrijkste componisten worden 
gerekend: Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel en Johann 
Sebastian Bach.
De barok wordt over het algemeen geacht te eindigen met de dood van Bach in 
1750.

Classicisme (1750-1810)
Aan de periode van het classicisme ontleent de klassieke muziek haar naam. Binnen 
de muziekgeschiedenis is zij echter zeer kort, en omvat hoofdzakelijk de werken van 
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Wolfgang Amadeus Mozart en Joseph Haydn (1e Weense School). Soms worden ook 
de vroege werken van Ludwig van Beethoven hiertoe gerekend.
Een van de belangrijkste vernieuwingen, oorspronkelijk afkomstig uit de zogenaam-
de Mannheimer Schule, is het integrale gebruik van tekens om de dynamiek te no-
teren (zoals p voor zacht en f voor sterk, luid). Voorts blijft de muziek hoofdzakelijk 
tonaal, maar kent een grote verandering, langzamerhand wordt het contrapunt ver-
vangen door de harmonie en begint de pianoforte aan een sterke opmars, ze maakt 
de weg vrij voor de triomftocht van de piano.
In de periode van het classicisme ontstaan nieuwe vormen: de sonatevorm, de sym-
fonie; en nieuwe bezettingen: het strijkkwartet en het (dan nog kleine) symfonieor-
kest.

  Romantiek (1810-1910)
In de romantische periode van de klassieke muziek maken componisten steeds gro-
tere composities met steeds meer noten, moeilijkere ritmes en steeds complexere 
harmonische ontwikkelingen. Ze gebruiken veel en vreemde, niet eerder toegepaste 
muziekinstrumenten. Er is veel drama en emotie te horen. Alles draait om wat men-
sen voelen, fantasie en de natuur.
De tendens van de muzikale ontwikkelingen in de 19e eeuw is afkomstig uit de voor-
uitgangsgedachte uit de Verlichting, en leidde tot steeds grotere werken, grotere 
orkesten, virtuozere speeltechnieken op verbeterde muziekinstrumenten en steeds 
complexere harmonische ontwikkelingen. Enkele namen: Franz Schubert, Richard 
Wagner, Johannes Brahms, Antoni Dvorak,
Gustav Mahler.

  Klassieke muziek uit de 20e eeuw

Impressionisme tot 1900

Bruïtisme (Futurisme) vanaf 1913

Groupe des Six vanaf 1920

Dodecafonie vanaf 1923

Musique Concrète vanaf 1949

Serialisme vanaf 1950

Microtonale muziek vanaf 1950

Aleatorische muziek vanaf 1963

Minimale muziek vanaf 1970

Eigentijdse klassieke muziek 1975 - nu

De Europese klassieke muziek van na 1900 heeft een wijde variatie, beginnend bij 
de late romantische stijl van Sergei Rachmaninoff, het impressionisme van Claude 
Debussy en Maurice Ravel, en vervolgd door Béla Bartók en het Neo-Classicisme van 
Igor Stravinsky tot aan het tegengestelde serialisme van Pierre Boulez, de minimale 
muziek van Steve Reich en Philip Glass, de muziek concrete van Pierre Schaeffer, de 
microtonale muziek van Harry Partch en de aleatorische muziek van John Cage, de 
elektronische muziek van Karlheinz Stockhausen.
Als algemene overeenkomst van al deze verschillende genres is het toenemende 
gebruik van dissonantie in de compositie. Om deze reden wordt de 20e eeuw soms 
ook wel de dissonante periode genoemd.
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